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 جاهؼت صيذي دمحم بي ػبذ هللا فاس

 واالبخكاس إػادة هيكلت البحث الؼلوي

 (9109) 
 

 ديباجت 
اٌزٞ طبدق ػ١ٍٗ ٚ، 8188-8108ِششٚع رط٠ٛش خبِؼخ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا ٌٍفزشح  ٠مذَ

ٚرٛخٙبد ِزىبٍِخ ٌز١ّٕخ اٌدبِؼخ، ، سؤ٠خ ١ٔٛ٠8108ٛ  87ِدٍظ اٌدبِؼخ ثزبس٠خ 

اٌزؼبْٚ ٚ اٌششاوخٚاالثزىبس ٚاٌجحث اٌؼٍّٟ، ٚاٌزى٠ٛٓ، ٚاٌحىبِخ  الداعزشار١د١خ فٟ ِدب
 داخً اٌدبِؼخ عٛاء اٌدّبػٟ ٌىً اٌفبػ١ٍٓس١ٕ٘ب ثبالٔخشاط  ٠جمٝرحم١مٙب ٌٚىٓ ٚاٌزٛاطً. 

 .الزظبدٞ -فٟ اٌّح١ظ اٌغٛع١ٛأٚ 

 
ز١ّٕخ اٌجحث ّب ٠زؼٍك ثبٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس، فاْ خبِؼخ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا ٍِزضِخ ثٚف١

فٟ ثٍٛسح اعزشار١د١زٙب فٟ ٘زا ، ِؼزّذح ٚرث١ّٓ ٔزبئدٗاالثزىبس اٌزىٌٕٛٛخٟ ٚدػُ  اٌؼٍّٟ

، اٌزٟ س"اٌجحث ٚاالثزىب"خٍغبد ِٓ خالي ِغ وً اٌّؼ١١ٕٓ، ِمبسثخ رشبسو١خ اٌّدبي، ػٍٝ 
 .خبِؼخ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا ثفبطػٍٝ طؼ١ذ ِٓ ٔٛػٙب فش٠ذح وبٔذ 

، ٚاِزذد ألوثش ِٓ 8108ش ٔٛفّج 18ثبٌدبِؼخ اثزذاء ِٓ ٠َٛ  دٍغبد٘زٖ أٌطٍمذ لذ اٚ

 ّخزجشاداٌر١ّٙذ٠خ فٟ ِخزٍف ػًّ  اخزّبػبدفٟ شىً  ٚأزظّذ ثذا٠خ .أشٙشخّغخ 
عجم١بد ٚاٌزٛط١بد عبع١خ ٚاألفزٛحخ ٌجٍٛسح اٌمضب٠ب اٌؼ١ٍّخ األرٍزٙب ٚسشبد ِ ثبٌّإعغبد،

( 0: عبع١خ ٟ٘أ . ٚسوضد إٌمبشبد ػٍٝ عزخ ِحبٚساٌّشبسو١ٓا٘زّبَ  اٌزٟ رحظٝ ثاخّبع

رث١ّٓ ٔزبئح اٌجحث اٌؼٍّٟ ِٚشوض االثزىبس ( 3دساعبد اٌذوزٛساٖ، ( ١٘8ىٍخ اٌجحث اٌؼٍّٟ، 
اٌزؼبْٚ اٌٛطٕٟ ( 6ٚأخ١شا  ،ر٠ًّٛ اٌجحث ٚاالثزىبس( 5اإلٔزبج اٌؼٍّٟ، ( 4ثبٌدبِؼخ، 

 ٚاٌذٌٟٚ.

 
زشبسو١خ، اٌ ؼًّاٌِخزٍف اٌّخزجشاد ثزٛط١بد ٚسشبد اٌٛاسدح ِٓ ٛط١بد اٌزرُ ئثشاء ٚ 

ٚلذ ِىٕذ ٘زٖ اٌدٍغبد ِٓ رٛع١غ  خ.١شفبفاٌخ ١ّٚغإٌٚاٌزٛاطً ٚاٌٚفك ِمبسثخ ِؼزّذح ػٍٝ 

، ٚوبٔذ ِف١ذح وزٌه فٟ طبس اٌّشبٚساد ٚرم١١ُ اٌٛضغ ِٓ خالي خّغ اٌّؼط١بد راد اٌظٍخئ
 بٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس ثبٌدبِؼخ.ث ٌٍٕٙٛع ِالئّخ  رحذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٚٚضغ اعزشار١د١خ 

 

Royaume du Maroc 
 

Ministère de l’éducation nationale de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique 

 

 الوولكـت الوغشبيـت

اٌزشث١خ اٌٛط١ٕخ ٚاٌزى٠ٛٓ إٌّٟٙ  ٚصاسح
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ذٞ دمحم ـــبِؼخ ع١ـــــــــــــــــخ

ذ هللاـــــــــٓ ػجـــــــــــــــــث  

 الشئــــــــــــــــــــاصت
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، ٚفٟ ٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس ثبٌدبِؼخارد٠ٛذ فٟ  زغُٙعا١ٌٙىٍخ اٌدذ٠ذح ٚال شه فٟ أْ ٘زٖ 

 -اٌّح١ظ اٌغٛع١ٛاٌذ١ٌٚخ، ٚحبخ١بد ش٘بٔبد اٌزحٛالد ٚسفغ اٌزحذ٠بد اٌّشرجطخ ثبٌ

 فٟ سائذا لطجب خ٠ٛٙب    ثبػزجبس٘ب هللا ػجذ ثٓ دمحم ع١ذٞ خبِؼخ رأو١ذ ِىبٔخ ٚفٟ ،الزظبدٞ
 ٚاعزخذاَئداسح سش١ذح ٗ ٠زؼ١ٓ اػزّبدُ فأ خؼخرىْٛ اٌّمبسثخ ٔب حزٝٚاالثزىبس. ٚ اٌجحث ِدبي

رمزشذ ا١ٌٙىٍخ اٌدذ٠ذح ٌزٌه ّإعغبرٙب. ٌٌٍّٚٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ ٌٍدبِؼخ ٚ ٚػمالٟٔروٟ 

 . اال٠دبث١خ  زٙب د٠ٕب١ِ ض ٚرؼض٠ ،اٌج١ٕبد ِٓ ِشدٚد٠خ ٍشفغ٘بدفخ ٌٚٚعبئً  بطشل
 

 
اػزّبد ِٚٓ أخً رحم١ك ِب رمذِذ اإلشبسح ئ١ٌٗ ِٓ أ٘ذاف، فاْ ِغطشح رأع١غب ػٍٝ ِب عجك، 

، ثؼذ أْ طبدق ػ١ٍٙب ٚفم ب ٌّؼب١٠ش خذ٠ذحع١زُ  ردذ٠ذ ا١ٌٙبوً اٌمبئّخأٚ دذ٠ذح اٌجحث ا١ٌ٘بوً 

 . ٟٚ٘ رزٍخض فٟ اٌفمشاد ٚاٌفظٛي اٌزب١ٌخ:١ٔٛ٠8109ٛ  80ِدٍظ اٌدبِؼخ ٠َٛ 
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اػخواد الوخخبشاث وفشق البحث الؼلوي هؼاييش  

 بجاهؼت صيذي دمحم بي ػبذ هللا بفاس

 (١ٔٛ٠8109ٛ  80)اػزّذ فٟ ِدٍظ اٌدبِؼخ ثزبس٠خ 

 

 البحثههام بٌيت : 0الوادة 

   

  رٕبط ثج١ٕبد اٌجحث اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ:

 ؛اٌم١بَ ثبٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس فٟ ِدبالد اٌزخظض •
 ؛اعزمجبي اٌجبحث١ٓ اٌشجبة ِٓ طٍجخ ثبحث١ٓ ِٚزذسث١ٓ ٚأعبرزح ثبحث١ٓ •

 ؛ ٗٚرم١ٕبر جحثٚرحغ١ٓ أعب١ٌت اٌاالعزؼّبي اٌّشزشن ٌٍزد١ٙضاد  •

  ؛خالي اٌزى٠ٛٓ ٚر١ّٕخ اٌىفبءاد ٚاٌخجشح ِٓرط٠ٛش اٌجحث اٌؼٍّٟ  •
 ػٍٝ اٌّغزٛٞ اٌدٙٛٞ ٚاٌٛطٕٟ ٚاٌذٌٟٚ؛ئٔدبص ِشبس٠غ اٌجحث  •

 ؛ٚثمبفخ اٌّمبٌٚخ رشد١غ االثزىبس •

 اإلعٙبَ فٟ رط٠ٛش ٚرٕض٠ً اعزشار١د١خ اٌدبِؼخ فٟ ِدبي اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس.  •
 

 أًىاع بٌياث البحث :9الوادة 

 

 فٟ ئحذٜ اٌج١ٕز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ: ثبٌدبِؼخ ٚاالثزىبس اٌجحث اٌؼٍّٟ ِٚشبس٠غ ٔشطخ ُ أرز

 ؛ِخزجش اٌجحث  

 .فش٠ك اٌجحث 

 

 أوال: هخخبش البحث

 حكىيي وحىطيي هخخبش البحث : 3الوادة 

 

األعبرزح اٌجبحث١ٓ ِٓ  ( ػضٛا  ٠08زأٌف ِخزجش اٌجحث ِّب ال ٠مً ػٓ ثّب١ٔخ ػشش ) •

ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا، اٌز٠ٓ ٠ٙزّْٛ ثمض١خ أٚ لضب٠ب ػ١ٍّخ دبِؼخ ٌاٌذائ١ّٓ إٌّز١ّٓ 

  ؛ِزىبٍِخ ِٚدبالد ِؼشف١خ
ش٠ٓ اٌّإط   ، ثّٓ ف١ُٙ اٌطٍجخاٌذوزٛساٖفٟ رى٠ٕٛبد  ِغد١ٍِٓخزجش اٌجحث طٍجخ ٠ضُ  •

 ؛ٖرمذ٠ُ طٍت االػزّبد أٚ ردذ٠ذعبرزح أػضبء اٌّخزجش أثٕبء ِٓ طشف األ

رحذ ِغإ١ٌٚخ  ِششٚع ِؼ١ٓإلٔدبص ِخزجش اٌجحث ثبحث١ٓ ِزؼبلذ٠ٓ ٠ّىٓ أْ ٠ضُ  •
 ؛ػضٛ دائُ فٟ اٌّخزجش

 حغت اٌحبخخ أطشا ئداس٠خ ٚرم١ٕخ؛اٌّخزجش  ٠ّىٓ أْ ٠ضُ •

٠ّىٓ أْ ٠ضُ اٌّخزجش أعبرزح ثبحث١ٓ ئضبف١١ٓ ِٓ اٌدبِؼخ أٚ خبسخٙب، ٚخجشاء أٚ  •
 فبػ١ٍٓ الزظبد١٠ٓ ثظفزُٙ أػضبء ِشبسو١ٓ. 
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فشق أٚ رؼزّذ ػٍٝ داخ١ٍخ  ١٘ىٍخٚفك  اٌجحث ِخزجشظ١ُ ٕرضشٚسح، ػٕذ اٌ ٠ّىٓ •

ٚاٌمضب٠ب اٌجحث١خ أٚ رجؼب ألٞ رٕظ١ُ ٠زجٕبٖ اٌؼ١ٍّخ حغت اٌّحبٚس  أٚاٌجحث ٚحذاد 

 أػضبء اٌّخزجش.
ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا ٚاٌزٟ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٙب ٠زُ رٛط١ٓ اٌّخزجش فٟ ِإعغخ ربثؼخ ٌدبِؼخ  •

  أغٍت األػضبء اٌذائ١ّٓ.

 

 ػٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: ثرٕمغُ ِخزجشاد اٌجح

 أعزبرا ثبحثب دائّب. 87ٚ 08( ٚرضُ ِب ث١ٓ R)ث ثؼذد ِحذٚد ِخزجشاد ثح •
 أعزبرا ثبحثب دائّب. 37ٚ 88( ٚرضُ ِب ث١ٓ Mِزٛعطخ اٌؼذد ) ثِخزجشاد ثح •

 أعزبرا ثبحثب دائّب. 38( ٚرضُ أوثش Gوج١شح اٌؼذد ) ثِخزجشاد ثح •

 
 . اٌج١ٕبد ًزثغشع رشد١غ رى، ِٓ ر٠ًّٛ ئضبفٟ M ٚG فئخ ِٓث رغزف١ذ ِخزجشاد اٌجح

 

 الوخخبش مدير: 4الوادة 

ئٔشبء  ٠مزشذ ِششٚع ٞ٘ٛ اٌز، شٌّخزجآ ١ٛطر٠ش ِخزجش اٌجحث ِذ٠ش ٠ٕزّٟ ئٌٝ ِإعغخ ذ٠
 مؤھال اأستاذ ،هتوفر عدم حالة وفًرط٠ٛش اٌّخزجش، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ أعزبرا  ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  أٚ

اٌؼٍّٟ ٚاٌزأط١ش ٚئداسح اٌّشبس٠غ اٌٛط١ٕخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاإلٔزبج  ثثبٌىفبءح فٟ اٌجحمشهودا له 

 اٌؼٍّٟ.

 

ّخزجش ٚفم ب ٌٍمبْٔٛ اٌذاخٍٟ ًٌٍ األػضبء اٌذائ١ّٓ إٌّز١ّٓ ج  ذ٠ش اٌّخزجش ِٓ ل  ٠ُمزشذ ِ
 ( لبثٍخ ٌٍزدذ٠ذ ِشح ٚاحذح خالي فزشح االػزّبد.8ٌّذح عٕز١ٓ )ٌٍّخزجش، ٚرٌه 

ئداسح رُشؼ ش ثٗ ٚ ،٠ىْٛ ِطبثمب ٌٍمبْٔٛ اٌذاخٍٟ ٠ٕجغٟ أْ ٚوً رغ١١ش فٟ ئداسح اٌّخزجش

 .اٚاحذ اشٙشداخً أخً ال ٠زؼذٜ اٌدبِؼخ سئبعخ اٌّإعغخ ٚ

  

 أػضاء الوخخبش: وضؼيت 5الوادة 

ال ٠ّىٓ ألٞ أعزبر ثبحث أْ ٠ٕزّٟ ٠ٚزىْٛ اٌّخزجش ِٓ أػضبء دائ١ّٓ ٚأػضبء ِشبسو١ٓ. 

فٟ ِخزجش آخش ن ش ِٓ ِخزجش ٚاحذ. ٠ّٚىٕٗ االٔزّبء وؼضٛ ِشبسثئٌٝ أو ،ػضٛ دائُثظفخ 
 ٚفش٠ذ ثبٌدبِؼخ.

فٟ  ال ٠دٛص ألٞ ػضٛ دائُ فٟ ِخزجش ِؼزّذ ِٓ طشف ِدٍظ اٌدبِؼخ أْ ٠ىْٛ ػضٛا

 اٌدبِؼخ.فٟ فش٠ك ثحث ِؼزّذ ِٓ طشف ِدٍظ ِإعغخ 
ٞ ػضٛ ِشبسن ِٓ خبسج اٌدبِؼخ االٔضّبَ ألوثش ِٓ ِخزجش ٚاحذ فٟ ٚال ٠دٛص أل

 اٌدبِؼخ.

 

 وخخبشلل الخذبيش والجوغ الؼام: هجلش 6الوادة 

 

طجمب ٌٍمٛا١ٔٓ اٌدبسٞ  ٌٍّخزجش غ١ش اٌؼبدٞاٌػٍٝ  ٘ٛ ا١ٌٙأح اٌزٟ رششف هجلش حذبيش الوخخبش
 زىْٛ ِٓ:ثٙب اٌؼًّ. ٠ٚ
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 ؛ سئ١غب ٌٍّدٍظ شاٌّذ٠ •

 ٔبئت اٌّذ٠ش؛ •

( أػضبء دائ١ّٓ ٠ٕزخجْٛ ِٓ طشف ألشأُٙ أٚ ٠ّثٍْٛ اٌّدبالد اٌؼ١ٍّخ 3ثالثخ ) •
 اٌّخزجش؛اٌّذِدخ فٟ 

 ألشأٗ؛ِّثً ػٓ طٍجخ اٌذوزٛساٖ ٠ٕزخت ِٓ طشف  •

 .ٌغٛع١ٛ الزظبدّٞح١ظ ااٌ ِِّٓثً  •
ػٍٝ األلً ِشح  ٘ٛ أػٍٝ ١٘أح ٌٍّخزجش. ٠ٚضُ وبفخ أػضبء اٌّخزجش. ٠ٚدزّغ الؼامالجوغ 

اعزؼشاع أٔشطخ اٌّخزجش ، ٚاٌّٛاض١غ راد اال٘زّبَ اٌّشزشنوً ٚاحذح فٟ اٌغٕخ، ٌّٕبلشخ 
 ٚخٛأجٙب اٌّب١ٌخ ٚاٌزم١ٕخ. ٠ٚزشأعٗ ِذ٠ش اٌّخزجش.

  

 : اػخواد هخخبش البحث7الوادة 

ِٓ طشف ِدٍظ اٌدبِؼخ، ثٕبء ػٍٝ سأٞ ٌدٕخ  ٖأٚ ردذ٠ذ اػزّبد ٌجحثااػزّبد ِخزجش ٠زُ   

ئشىب١ٌبد ٚلضب٠ب رؼبٌح اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼبْٚ إٌّجثمخ ػٕٗ. ٚال ٠دٛص اػزّبد ث١ٕبد 

 رالف١ب ٌٍزىشاس. ،ِزشبثٙخ
 لبثٍخ ٌٍزدذ٠ذ ثؼذ رم١١ُ ئ٠دبثٟ ألػّبي اٌّخزجش. ( عٕٛاد6عذ )ٚرؼزّذ ِخزجشاد اٌجحث ٌّذح 

 

 ًشطت لوذة صٌخييحقشيش األ :8الوادة 

لظذ ، ٌدبِؼخ٠ٚٛخٗ ئٌٝ سئبعخ ا وً عٕز١ٓ ا ػٓ أٔشطزٗرمش٠ش ِخزجش اٌجحثمذَ ٠ •

 .خعٍج١ اٌزم١١ُ ذ ٔز١دخٌّدٍظ اٌدبِؼخ ئٌغبء اػزّبد اٌّخزجش ئرا وب٠ٔحك ٚرم١١ّٗ. 

٠غزف١ذ اٌّخزجش اٌزٞ ٌُ ٠مذَ اٌزمش٠ش اٌّشبس ئ١ٌٗ أػالٖ ِٓ أٞ دػُ ِبٌٟ، وّب ٠ّىٓ  ال •
 ٌّدٍظ اٌدبِؼخ عحت لشاس اػزّبدٖ.
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 البحث ريقثانيا: ف
 

 .بحثٌة فً أطار فرق ٌتجمعوا أن المختبرات إلى ٌنضموا لم الذٌن الباحثٌن لألساتذة ٌمكن
 

 البحث وتوطينه فريق تكوين: 9 المادة
 

 :للبحث ٌتحدد كما ٌلً  ھٌكل ھو البحث فرٌك
 ٌنتمون لجامعة األلل. على دائمٌن باحثٌن أساتذًة (70سبعة ) من البحث فرٌك ٌتألف •

 ؛ عدة محاور بحثٌة أو واحد بحثً وٌشتغلون على محور ، هللا عبد بن دمحم سٌدي
تكوٌنات الدكتوراه تحت إشراف االساتذة ٌضم الفرٌك الطلبة الباحثٌن المسجلٌن فً  •

 ؛أعضاء الفرٌك، بمن فٌهم المسجلٌن أثناء فترة االعتماد أو تجدٌد االعتماد
األساتذة الباحثٌن  مشاركٌن من أعضاء أو أن ٌضم عضًوا البحث ٌمكن لفرٌك •

التصادي  -السوسٌو الوسط أو فاعلٌن من ،أخرى مؤسسات أو/ و المنتمٌن لجامعات
 أعضاء مشاركٌن؛بصفتهم 

فٟ ِإعغخ ربثؼخ ٌدبِؼخ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا ٚاٌزٟ ٠ٕزّٟ البحث  فرٌك٠زُ رٛط١ٓ  •

 ؛ئ١ٌٙب أغٍت األػضبء اٌذائ١ّٓ
ال ٠غزف١ذ فش٠ك اٌجحث ِٓ أٞ دػُ ِبٌٟ ِٓ سئبعخ اٌدبِؼخ، ٌٚىٓ ثاِىبْ اٌّإعغخ   •

ر٠ّٛالد ِب١ٌخ اٌّحزضٕخ دػّٗ ِٓ ِذاخ١ٍٙب اٌخبطخ. وّب ٠ّىٓ ٌفش٠ك اٌجحث رٍمٝ 

 ِٓ ِشبس٠ؼٗ ٚأٔشطزٗ ٚاالعزفبدح ِٓ ٘جبد ِٓ ١٘ئبد خبسج اٌدبِؼخ. 
 

 البحث فريقدارة إ: 10 المادة
 إلى ٌنتمً مؤھل أستاذ أو العالً للتعلٌم أستاذ البحث الى تدبٌر فرٌك تناط مسؤولٌة

 واإلنتاجفً مجال التأطٌر  العلمٌة اتهءعلى عطا بناء ، البحث لفرٌكالموطنة  المؤسسة
 األساتذة بلل   منالتراحه  ٌتمو .دولٌةالأو  وطنٌةالبحث ال مشارٌع فً مجال إدارةالعلمً و
 فترة خالل واحدة مرة للتجدٌد لابلة عامٌن لمدة بالفرٌك األعضاء الدائمٌن الباحثٌن
 .االعتماد

ئداسح رشؼش ثٗ اٌذاخٍٟ ٚ ٠ٗىْٛ ِطبثمب ٌمبِٔٛٔغإ١ٌٚخ اٌفش٠ك ٠ٕجغٟ أْ  ٚوً رغ١١ش فٟ 

 .اٚاحذ اشٙشداخً أخً ال ٠زؼذٜ  اٌّإعغخ

  

 البحث فريق أعضاء وضعية: 11 المادة
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 فً فرٌك بحث معتمد من طرف مجلس المؤسسة، أن ال ٌجوز لألستاذ الباحث، العضو
ع١ذٞ دمحم  ألي بنٌة بحث أخرى )فرٌما كانت أم مختبرا( فً أي مؤسسة تابعة لجامعة ٌنتمً

وٌعتبر فرٌك االنتماء االنتساب الرسمً والوحٌد فً مجال البحث لكل األساتذة  .ثٓ ػجذ هللا
وال ٌمكن أن ٌتضمن فرٌك البحث أي عضو مشارن من  .الباحثٌن الدائمٌن فً الفرٌك

 األساتذة المنتمٌن لجامعة سٌدي دمحم بن عبد هللا.
ألكثر من بنٌة  ن ٌنتمًن خارج جامعة سٌدي دمحم بن هللا أال ٌجوز ألي عضو مشارن م

 واحدة فً الجامعة.
  

 البحث فريق اعتماد: 12 المادة
التً  المؤسسة مجلس ل بل فرٌك البحث من أو تجدٌد اعتماد طلب االعتماد على ٌُصادق

 علٌه من طرف مصادق داخلً ونظام الفرٌك من ممدم ملف بناء على ٌنتمً إلٌها ،
رىشاس ِٛاض١غ ا٘زّبِٗ ٚلضب٠بٖ اٌؼ١ٍّخ ؛ ٠ٚشاػٝ فٟ اػزّبد فش٠ك اٌجحث ػذَ أعضاءه

 ِمبسٔخ ِغ ث١ٕبد أخشٜ ِؼزّذح ثبٌدبِؼخ.
تمٌٌم تمرٌر حصٌلة  كان إذا للتجدٌد لابلة سنوات (6ست ) البحث لمدة ٌتم اعتماد فرق

 .أنشطته العلمٌة إٌجابًٌا
  

 العلمية نشطة األ تقرير :13 المادة
اٌّٛطٓ ثٙب ِٓ  مؤسسةلفً إدارة اسنتٌن وً  ا ِفظال ػٓ أٔشطزٗرمش٠ش البحث فرٌكضغ ٠

وكل تأخر فً تمدٌم ھذا التمرٌر ٌحرم الفرٌك من أي دعم مالً من المؤسسة،  .أخً رم١١ّٗ
 .خعٍج١ اٌزم١١ُ ذ ٔز١دخوبٔ إذا الفرٌك اعتماد لمجلسها إلغاء وٌجوز
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 الٌظام الذاخلي للوخخبشاثًوىرج  

 صيذي دمحم بي ػبذ هللابجاهؼت 

 حوهيذ

رٛخٙبرٗ ِٓ االطبس اٌؼبَ اٌّحذد إلػبدح ١٘ىٍخ  ،٘زا إٌظبَ اٌذاخٍٟ ٌٍّخزجشاد٠غزٛحٟ 

 ث١ٕبدػزّبد اٌّٛضٛػخ الّؼب١٠ش اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس ثدبِؼخ عذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا، ٚاٌ

 87ثزبس٠خ ِٓ لجً ِدٍظ اٌدبِؼخ  باٌّظبدق ػ١ٍٙ. ٟٚ٘ اٌّؼب١٠ش دبِؼخبٌاٌجحث اٌؼٍّٟ ث

  .اٌّؼزّذح ّخزجشاداٌرى٠ٛٓ ٚرغ١١ش ثٍٛسح ٚسلخ ٌالعزئٕبط، حٛي  ٚ٘ذفٗ. ١ٔٛ٠8109ٛ 

 

 الوخخبش: حؼشيف 0الوادة 

، ٠ٛطٓ فٟ ئحذٜ اٌّإعغبد اٌزبثؼخ اٌخجشحٌزى٠ٛٓ ٚٚا اٌؼٍّٟ ٘ٛ ث١ٕخ اٌجحث زجشاٌّخ

عٕٛاد  (6)ٌّذح عذ  ّخزجشا٠ٌؼزّذ ٚذساعبد اٌذوزٛساٖ. ٘ب ٌٌٍدبِؼخ، ٠ٕٚزّٟ ألحذ ِشاوض

، ثٕبء ػٍٝ ٗثؼذ ِٛافمخ ٌدٕخ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼبْٚ إٌّجثمخ ػٕ ،ِٓ لجً ِدٍظ اٌدبِؼخ

 االػزّبد.  طٍت ٍِفدساعخ 

 

 : الوهام  9الوادة 

 اٌّخزجش:  ِٙبَ ث١ِٓٓ 

 ؛اٌّغبّ٘خ إٌش١طخ فٟ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاالثزىبس فٟ ِدبالد اخزظبطٗ -

ٚاحزضبْ  ، رى٠ٕٛبد اٌذوزٛساٖ أٚ اٌزذاس٠ت الع١ّب فٟاٌطٍجخ رأط١ش ٚ  اعزمجبي -
 ؛إلٔدبص أػّبٌُٙ اٌؼ١ٍّخ ،اٌّزذسث١ٓوزٌه عبرزح اٌجبحث١ٓ ٚاٌطٍجخ إٌّز١ّٓ ئ١ٌٗ ٚاأل

ٚرث١ّٓ ِٕب٘ح ٚ رم١ٕبد  اٌّزٛفشحٌٍزد١ٙضاد رٛف١ش فضبء ِٕبعت ٌالعزغالي اٌّشزشن  -

 ؛اٌجحث

 ؛فٟ ١ِبد٠ٓ اخزظبص اٌّخزجشٚاٌخجشح رط٠ٛش اٌجحث اٌؼٍّٟ  -

ثٍٛسح ٚئٔدبص ِشبس٠غ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚٔشش ٔزبئدٙب فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌد٠ٛٙخ ٚ اٌٛط١ٕخ  -
 ؛ٚ اٌذ١ٌٚخ

 ؛ٚاٌّمبٚالر١خ  ثزىبسرشد١غ اال -

 اٌّغبّ٘خ فٟ ثٍٛسح ٚرفؼ١ً ع١بعخ اٌجحث اٌؼٍّٟ فٟ اٌدبِؼخ. -
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 الوخخبش  حشكيبت  : 3الوادة 

ا ِٓ األعبرزح اٌجبحث١ٓ 08ِّب ال ٠مً ػٓ ثّب١ٔخ ػشش )اٌؼٍّٟ ٠زأٌف ِخزجش اٌجحث   ٛ ( ػض

 .ثحث١خ ِزىبٍِخ٠ٙزّْٛ ثمضب٠ب ػ١ٍّخ ٚاٌذائ١ّٓ ٚ إٌّز١ّٓ اٌٝ اٌدبِؼخ 

 الوخخبش حضييش :  4الوادة 

 اٌّخزجش. رذث١ش ٠غبػذٖ ِدٍظ ِذ٠ش، اٌّخزجش  ٠ذ٠ش

  الوذيش:

٠ٕزّٟ ئٌٝ ِإعغخ  ِإً٘ أعزبرٖ رٛفش ػذَ حبٌخ ٚفٟ اٌؼبٌٟ، ٌٍزؼ١ٍُ اٌّخزجش أعزبر٠غ١ش

اٌؼٍّٟ ٚاٌزأط١ش ٚئداسح اٌّشبس٠غ اٌٛط١ٕخ  ثبٌىفبءح فٟ اٌجحِشٙٛد ٌٗ ث رٛط١ٓ اٌّخزجش،

لبثٍخ  ضبء اٌذائ١ّٓ ٌٍّخزجش ٌّذح عٕز١ِٓٓ ث١ٓ األػٕزخت ٠ٚ .ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاإلٔزبج اٌؼٍّٟ

 خالي فزشح االػزّبد. ٌٍزدذ٠ذ ِشح ٚاحذح

 ِٚٓ ث١ٓ ِٙبِٗ:

 ؛اٌّخزجشرذث١ش ِدٍظ اٌدّغ اٌؼبَ ٚسئبعخ  •

 ؛رؼ١١ٓ ٔبئجٗ ِٓ ث١ٓ األػضبء اٌذائ١ّٓ ٌٍّدٍظ •

 ؛ٚ اٌحشص ػٍٝ حغٓ رشغ١ٍٗ اٌّخزجشرغ١١ش  •

ثّغبػذح ِدٍظ رذث١ش اٌّخزجش  ئػذاد ٚرزجغ طشف ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخظظخ ٌٍّخزجش •

ٚثزٕغ١ك ِغ ِغإٚي اٌّإعغخ اٌّحزضٕخ ٌٍّخزجش ِغ احزشاَ اٌمٛا١ٔٓ اٌدبسٞ ثٙب 

 ؛اٌؼًّ

 ؛رٕف١ز اٌغ١بعخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّخزجش •

   ؛رث١ّٓ ٔزبئح اٌجحث اٌؼٍّٟ ٌٍّخزجش •

 ؛ٚ اٌزٛاطً اٌذاخٍٟ ٚ اٌخبسخٟ ٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ •

 ؛ّإعغخ رٛط١ٓ اٌّخزجشاإلشؼبع اٌؼٍّٟ ٌٍدبِؼخ ٌٚرم٠ٛخ اٌّشبسوخ فٟ  •

  ؛عٕز١ٓ ػٍٝ سأط وً اٌّخزجشئػذاد رمش٠ش ػٓ أٔشطخ  •

 ٚرطج١ك ِمزض١بد ٘زا إٌظبَ. اٌحشص ػٍٝ احزشاَ  •

 

  الوخخبش:حذبيش هجلش 

 ٠زأٌف ِدٍظ اٌّخزجش ِٓ : 

 ؛، ِغإٚي اٌّخزجشاٌّذ٠ش •

  ؛اٌّذ٠شٔبئت  •

 ّخزجشًٌٍ األػضبء اٌذائ١ّٓ إٌّز١ّٓ ج  ِٓ ل   ( أػضبء دائ١ّٓ ٠ٕزخج3ْٛثالثخ ) •
 ؛شدبالد اٌؼ١ٍّخ اٌّذِدخ فٟ اٌّخزجأٚ ٠ّثٍْٛ اٌّ

 ؛٠ٕزخت ِٓ لجً ٔظشائٗ، فٟ اٌّخزجش ساِّٖٛثً طٍجخ اٌذوز •
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 .الزظبدٞ -اٌغٛع١ّٛح١ظ  ِّثً ػٓ اٌ •

 :ِدٍظ رذث١ش اٌّخزجش ِٚٓ ث١ٓ ِٙبَ

  ؛ٌٍّخزجشاػزّبد اٌغ١بعخ اٌؼ١ٍّخ ثٍٛسح ٚ -

ٚطجمب ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّإعغخ  سئ١ظ ِغثزٕغ١ك  ّخزجش ٚرزجغ طشفٙب١ِضا١ٔخ اٌر١ٙئ  -

 ؛اٌدبسٞ ثٙب اٌؼًّ

 ؛فٟ اٌدّغ اٌؼبَػضبء األِمزشحبد ػٍٝ ٠غزٕذ  ٌٍّخزجشػًّ عٕٛٞ  ثشٔبِحٚضغ  -

ِشوض دساعبد  ٌؼشضٙب ػٍٝ  ِٛاض١غ اٌجحث ٚفك ا٘زّبِبد اٌّخزجشالزشاذ  -

  ؛اٌذوزٛساٖ

فٟ ِشاوض اٌذوزٛساٖ  اٌمبْٔٛ اٌّؼّٛي ثٙب ِمزض١بد ٚفك طٍجخ اٌذوزٛساٖأشغبي رزجغ  -
 ؛ثبٌدبِؼخ

 ؛فٟ اٌّخزجش ٚاٌزى٠ٛٓ اٌّغزّشاٌؼٍّٟ اٌجحث ٔدبص ثشاِح اٌغٙش ػٍٝ ئ -

اعزؼّبٌٙب رّى١ٓ خ١ّغ األعبرزح اٌجبحث١ٓ ِٓ ٚرذث١ش ِؼذاد اٌّخزجش حغٓ اٌغٙش ػٍٝ   -

 ؛اٌّشزشن ثزٕغ١ك ِغ ِشوض االثزىبس

، ٠ؼٙذ ئ١ٌٗ ثزحش٠ش ِحضش ٓ ث١ٓ أػضبئٗ فٟ ثذا٠خ وً اخزّبعِمشس ِرؼ١١ٓ   -
 ؛االخزّبع

٠ٚشفغ ٘زا  .ػٍٝ سأط وً عٕز١ٓ اٌّخزجشاٌزٞ ٠ؼذٖ  ٔشطخ ،األاٌّظبدلخ ػٍٝ رمش٠ش   -

 ِٓ أخً اٌزم١١ُ ئٌٝ سئبعخ اٌدبِؼخ، ٌٍّإعغخ اٌّحزضٕخ داسٞػجش اٌغٍُ اإل شاٌزمش٠

 .إٌظف ِشحٍٟ أٚ إٌٙبئٟ
 

 .ٌّخزجش ٌّذح عٕز١ٓ١ش اثرذرّزذ ٚال٠خ ِدٍظ 

 

  : الوىاسد البششيت 5الوادة 

ِٓ ، ٚ اٌطٍجخ اٌذوبرشح، ٚاٌّشبسو١ٓاألػضبء اٌّخزجش ِٓ األػضبء اٌذائ١ّٓ، ٚ ٠زىْٛ

 .االلزضبء اٌّٛظف١ٓ اإلداس١٠ٓ ٚاٌزم١١ٕٓ ػٕذ

اٌز٠ٓ  ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللا، دبِؼخاألعبرزح اٌجبحثْٛ ثُ٘ :  األػضاء الذائوىى -

 زُٙ. ٠ٍزضَ األػضبء اٌذائّْٛ ثأدبص أوجش حظخ ِٓ أٔشطثٙزٖ اٌظفخ ّخزجش٠ٌٍٕزّْٛ 

 ؛أٞ ئٔزبج ػٍّٟٚاٌدبِؼخ، فٟ ٌٍّخزجش أزّبئُٙ اإلشبسح ئٌٝ ، ُِٚ٘خزجشفٟ  اٌجحث١خ

ثبٌّخزجش، رحذ ئششاف )أٚ طشٚحبرُٙ اٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٠ٕدضْٚ أُ٘ :  الطلبت الذكاحشة -
ٌّشوض دساعبد ئششاف ِشزشن( أعزبر ثبحث ػضٛ دائُ ثبٌّخزجش ٚ إٌّز١ّٓ 

 .اٌذوزٛساٖ

 ،دبِؼخ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ هللاٌ إٌّزّْٛ األعبرزح اٌجبحثُْٛ٘ :  الوشاسكىى األػضاء -
ِٓ  أعبرزح ثبحثْٛ،  أٚ ثبٌدبِؼخ آخش إٌّضْٛٚ ثظفخ ػضٛ دائُ فٟ ِخزجش

ثّدبالد اٌجحث ٌظٍخ ٚ اٚرالزظبدٞ  -خبِؼبد أخشٜ ، أٚ ِٓ اٌمطبع اٌغٛع١ٛ

 ثبٌّخزجش.
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 اٌزد١ٙضادِٓ ٠ٚغزف١ذْٚ ٌّخزجش، اٌجحث ٚأٔشطخ اخ١ّغ أػضبء اٌّخزجش فٟ ٠شبسن 

 .ف١ٗاٌّزٛفشح 

  ضيش : الخٌظين والخ 6الوادة 

 :الوخخبش حذبيش  هجلشاجخواػاث 

رٛخٗ ِٚشح ٚاحذح ػٍٝ األلً وً ثالثخ أشٙش ثذػٛح ِٓ سئ١غٗ.  اٌّخزجشرذث١ش ِدٍظ ٠دزّغ 

راد ِشفمخ ثدذٚي األػّبي ٚاٌٛثبئك  أػضبء اٌّدٍظ،ٌىً االعزذػبءاد ٌحضٛس االخزّبع 

 اٌظٍخ، لجً ثّب١ٔخ أ٠بَ ػٍٝ األلً ِٓ اٌّٛػذ اٌّحذد.                            

٠ّىٓ ٌٍّدٍظ أْ ٠ٕؼمذ فٟ دٚسح اعزثٕبئ١خ ثطٍت ِٓ ٔظف أػضبئٗ اٌذائ١ّٓ فٟ غضْٛ ٚ

 ثّب١ٔخ أ٠بَ حٛي خذٚي أػّبي ِحذد.  

ِحضش وً اخزّبع ئٌٝ سئ١ظ  ٠ٚشعًألطٛاد. إٌغج١خ ٌغٍج١خ بألرزخز لشاساد اٌّدٍظ ث

اٌّإعغخ اٌّحزضٕخ ٌٍّخزجش ٚئٌٝ سئبعخ اٌدبِؼخ فٟ أخً ال ٠زؼذٜ أعجٛػ١ٓ ثؼذ ػمذ 

 االخزّبع.

  :إًخاجاث الوخخبشًشش 

اٌحفبظ ػٍٝ عش٠خ أػّبي اٌجحث اٌّٛوٍخ ئ١ٌٗ،  ثٛاخت وً ػضٛ فٟ اٌّخزجش ٠ٍزضَ  -
ػشع اٌشغجخ فٟ بٌخ ضِالئٗ، ٚاحزشاَ ضٛاثظ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ. ٚفٟ حٌٚوزا اٌّٛوٍخ 

اٌّششف ػٍٝ اٌجحث عزبر األِٛافمخ ٠شزشط اٌحظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌجحث فٟ اٌخبسج، 

 أٚ ِذ٠ش اٌّخزجش.

 ،٠دت ػٍٝ أػضبء اٌّخزجش ػٕذ ٔششُ٘ ألٞ ئٔزبج ػٍّٟ، ئثشاص ػض٠ٛزُٙ ٌٍّخزجش -

، ٚرمذ٠ُ ٔغخخ ِٓ ٘زا اإلٔزبج ئٌٝ فٛق إٌّشٛس هللاعُ خبِؼخ ع١ذٞ دمحم ثٓ ػجذ اٚوزا 

٠ٚغزٕذ ػ١ٍٗ فٟ ر١ٙئ رمش٠ش أشطخ  ّدٍظ اٌّخزجشٌثذٚسٖ ٠غٍّٗ ، اٌزٞ ِذ٠ش اٌّخزجش
اٌّإعغخ ٌشئ١ظ ٚثبلٟ اٌّؼط١بد اٌّطٍٛثخ، ّٕشٛساد ٘زٖ اٌٚرغٍُ ٔغخ  .اٌّخزجش

 ِش رٌه.اٌّحزضٕخ وٍّب رطٍت األ

ٔزبئح ثحثٗ  ػٕذ ٔششبإلشبسح ئٌٝ رٌه ٍِضَ ثِٓ خذِبد ِشوض االثزىبس وً ِغزف١ذ  -
 ٍّٟ.اٌؼ

 

  الوالي : الخذبيش

٠مَٛ ثٗ أػضبء زٞ فٟ خذِخ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚ االثزىبس اٌٍّخزجش ٌٌّٛاسد اٌّب١ٌخ رٛظف ا

اٌّشبس٠غ اٌذاِدخ ر٠ًّٛ اٌّخزجش، ٚخبطخ الزٕبء اٌزد١ٙضاد راد االعزؼّبي اٌّشزشن، 

داء ٚثبلٟ ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ اٌزٟ رحذد٘ب األ ٌجبحث١ٓ حغت ِؼب١٠شٚاٌّشزشوخ ٚرٍج١خ حبخ١بد ا
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ٚرزُ ثشِدخ حبخ١بد اٌّخزجش  ٌدٕخ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚ اٌزؼبْٚ إٌّجثمخ ػٓ ِدٍظ اٌدبِؼخ. 

ٚفٟ احزشاَ ربَ ٌٍمٛا١ٔٓ  ،اٌّإعغخ اٌّحزضٕخ سئ١ظ حغت خبٔبد ا١ٌّضا١ٔخ، ثبٌزشبٚس ِغ 

  اٌؼًّ. اٌدبسٞ ثٙب

 الجوغ الؼام للوخخبش: 7الوادة 

ٌمشاس ِدٍظ رجؼب  ِٓ وبفخ األػضبء، ٚ ٠دزّغ ثذػٛح ِٓ اٌّذ٠شاٌدّغ اٌؼبَ ٌٍّخزجش زأٌف ٠

لً ِشح فٟ اٌغٕخ. ٠ّٚىٓ أْ ٠ؼمذ اخزّبػب اعزثٕبئ١ب ثطٍت ِٓ ٔظف رذث١ش اٌّخزجش ػٍٝ األ

ػضبء فٟ أخً ال ٠مً ػٓ ثٗ األ ٠خجش ِحذدأػضبء اٌّخزجش اٌذائ١ّٓ ٌذساعخ خذٚي أػّبي 

٠ظبدق اٌدّغ اٌؼبَ ػٍٝ إٌظبَ  ثّب١ٔخ أ٠بَ. ٚرإخز لشاساد اٌدّغ اٌؼبَ ثبألغٍج١خ إٌغج١خ.

١ِضا١ٔخ  اٌذاخٍٟ ٌٍّخزجش ٠ّٚىٓ أْ ٠مزشذ رؼذ٠ٍٗ. ٠ٚحذد اٌغ١بعخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّخزجش. ٠ٚذسط

رغجت فٟ  أٞ ػضٛئٌغبء ػض٠ٛخ ٠ّىٓ ٌٍدّغ  ٚ ػضبء اٌدذد.اٌّخزجش ٚو١ف١خ لجٛي األ

٠ّىٓ ارخبر ٘زا اٌمشاس ئال ثؼذ رّى١ٓ اٌؼضٛ اٌّؼٕٟ ِٓ  ٚالػشلٍخ اٌغ١ش اٌؼبدٞ ٌٍّخزجش. 

فشطخ اٌذفبع ػٓ ٔفغٗ. ٠ّٚىٓ اٌطؼٓ فٟ اٌمشاس أِبَ ٌدٕخ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼبْٚ إٌّجثمخ 

 ػٓ ِدٍظ اٌدبِؼخ.

  خغييشالخباس بإلا: 8الوادة 

أٚ إٌظبَ اٌذاخٍٟ  اٌّخزجشاػزّبد  ٍِفال ٠طبثك رغ١١ش ثىً  ِدٍظ اٌّخزجش سئ١ظخجش ٠

،  سئبعخ اٌدبِؼخسئ١ظ اٌّإعغخ اٌّحزضٕخ ٌٍّخزجش ٚػجش رمش٠ش ٠شفغ ئٌٝ   اٌّظبدق ػ١ٍٗ،

  .اٙششِذح ال رزدبٚص فٟ ٚرٌه 

 وحضىيت الٌزاع الخحكين : 9الوادة 

ئحبٌخ  ٠ّىٓٚداخٍٟ.  خالفٚلٛع أٞ  حبي ٟف اٌّخزجشرذث١ش ٠ٛوً اٌزحى١ُ ئٌٝ ِدٍظ 

ئثالؽ سئ١ظ  طالح١خٙزا األخ١ش ٌٚ ،حٍْٗ رؼزس ئ اٌّحزضٕخ اٌّٛضٛع ػٍٝ ِدٍظ اٌّإعغخ

اٌزٞ ٠طٍغ ػٍٝ ِٛالف اٌّؼ١١ٕٓ ٚ ٠غزأٔظ ثشأٞ  ٌدٕخ اٌجحث اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼبْٚ اٌدبِؼخ 

 .اٌزذاث١ش اٌضشٚس٠خ ٌحً إٌضاعارخبر ٚإٌّجثمخ ػٓ ِدٍظ اٌدبِؼخ، 

 

 ػضاء الذائويي للوخخبش.هي طشف األ والوصادقت ػليه  حوج قشاءة هزا الٌظام

 .9109في فاس يىم ....   ........  

لمختبر  الدائمون األعضاء  

.............................................................. 
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